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Dissabte 30 de juny de 2018

CEntRE CultuRAl Els FoRns
Carrer Sant Iscle, 27

d’entitats locals de cultura 
i patrimoni de la Selva

La terrissa de Breda, material d’estudi pluridisciplinari

XI TrobaDa



Programa de 
la trobada
9.15 h
Benvinguda 
A càrrec de Dídac Manresa, 
alcalde de Breda i de Joan llinàs, 
president del Centre d’Estudis 
Selvatans.

A continuació, 
TROBADA D’ENTITATS
Presentació d’activitats i intercanvi 
d’experiències.
Presentació del Quaderns de la 
Selva, núm. 29.

10.45 h 
Pausa i –cafè.

11.15 h Presentació dels resultats 
de la Beca de Recerca La Selva 
2017:
la terrissa de Breda. Aproxima-
ció històrica i caracterització de 
la terrissa tradicional i les seves 
argiles, a càrrec de l’autora, Anna 
Anglisano, i Jordi Goñi, historia-
dor local i coautor en la recerca 
històrica.

12.00 h
Taula rodona
la terrissa: una mirada pluridis-
ciplinària a partir dels materials 
arqueològics
Amb la participació de lluís Casas 
(UAB), Esther travé (UB), Joan 
Vicenç (Museu de la Terrissa de 
Quart) i Gemma Font (MEMGA).
Moderador: Joan llinàs (CES)

13.30 h
Veredicte de la XII Beca de Recer-
ca La Selva 2018.
Cloenda, a càrrec de salvador Ba-
lliu, president del Consell Comar-
cal de la Selva.

14.00 h
Dinar al restaurant Ca l’Antonieta 
(C/ Sant Sebastià, 8 – BREDA).

16.00 h  
Visita a l’obrador de terrissa d’An-
toni Major. 
Visita a l’església de Breda i puja-
da al campanar. 
Visita a la fàbrica de terrissa 
Graupera.

Extracte de las Conferencias Públicas 
celebrades per l’associació

ConFERÈnCIA QuIntA.- FoRAnA: 
BREDA, en la Casa de la Vila.- Dia 
3 de Juny de 1882, per D. Ramon 
Arabía y solanes, President de la 
ASSOCIACIÓ, sobre lo tema: «Mont-
seny; son passat, present y pervenir.»

«Y ja que de industrias parlo –afegí 
lo Sr. Arabía– no vull acabar sens 
parlar de una, qu’es propia y típica 
de Breda, qu’es la riquesa de aquesta 
població, pero qu’es susceptible 
de gran perfecció y aument: ja 
compendréu que m’refereixo a la de 
las ollas. Vosaltres teniu una terra, 
una argila, superior a la de moltes 
altras localitats, y vostres productos 
se vènen sempre en lo mercat a 
més alt preu: pero haig de dirvos 
ab pena que la rutina es la que 
veig dominar en vostra industria, 
qu’en ella no s’hi veu art ni afany de 
progrés. ¿Per qué ollas y sols ollas, 
sempre las mateixas, sempre iguals? 
¿No podrian fabricarse en Breda 
mil altres objectes de terrissa, de 

ceramica, com s’en diu en llenguatje 
técnich, en que lo de ménos fós la 
argila, la primera materia, y lo de 
més fós la ma d’obra, lo gust, l’art del 
traballador? Una olla, per bona que 
sia, se ven per pochs quartos, y un 
d’aquestos altres objectes, com p. e., 
un gerro, una plata, una escudella, 
quan ténen aquest segell de finura, 
de distinció, de originalitat, se 
vendría per moltas pessetas y pot ser 
per bastants duros. Aixó de moment 
tal volta vos semblará una exagera-
ció, mes veniu á Barcelona y veuréu 
cóm se vénen los objectes semblants, 
procedents d’altras terras. ¿Y per 
qué havem d’ésser sempre tributaris 
del extrager, quan tenim dintre casa 
elements sobrats pera emancipar-
nos? Féu com ells han fet: estudiéu 
lo dibuix, procuréuvos modelos, 
demanéu a la ciència y al estudi los 
datos que la experiencia sola no vos 
pot proporcionar, y veuréu cóm lo 
que avuy sembla un somni, demá 
serà realitat. Y entrats en aquesta vía 
–jo, que conech lo carácter catalá, 
vos en responc– los progressos 
seran rápits, y aixís com á Suissa se 

fan ab la fusta, que tant abunda en 
sas montanyas, mil y mil objectes 
artístichs de tots preus y pera tots 
los gustos, que introduhits pe’Is 
turistas en tota Europa, s’han vist 
luego sol·licitats en tots los mercats 
y alimentan avuy un importantíssim 
comers, ¿per qué no esperar que 
un dia vostres productos, comprats 
com á memoria per los visitants del 
Montseny, s’obrin pas també fins a 
las llars més opulentas, dins y fora 
Catalunya, y aumentin fabulosament 
los relativament migrats beneficis 
que fa la meteixa industria, en son 
actual estat rutinari, vos rendeix? 
Per tal camí voldria véur’os entrar la 
Associació d’Excursions Catalana, 
que tinch la honra de presidir, y des 
de ara jo en son nom vos ofereixo, si 
l’ seguiu, tot lo séu apoyo y valiment. 
Y no sols pera arxó. Tot lo que feu 
pera transformar Breda en una 
estació de montanya de primer ordre 
–comensant per arreglar lo camí 
de la estació al poble, qu’es dolen-
tíssim–, mereixerá nostre aplauso, 
nostra ajuda, nostra cooperació. Lo 
gremi d’ollers compta ab recursos 

pera sostenir una escola de dibuix; 
dins de la població sobran elements 
pera que la mellora d’hostals, lo bon 
servey de matxos, la organisació de 
guias y l’arreglo de camins vajan 
paulatinament fentse efectius; y nos-
altres, desde Barcelona, disposant 
de grandíssima publicitat, podém 
sostenir y assegurar vostres passos, 
menant tots plegats á bon terme 
aquesta obra de civilisació y de profit 
moral y material, que jo voldria pera 
lo Montseny y, sobretot, pera aquesta 
hospitalarra vila de Breda, digna 
per tots conceptes de recullirne los 
fruyts més primerenchs.»1

(1)Text extret del Butlletí de l’Associació 
d’Excursions Catalana, tom IV. Barcelona: 
Impremta dels Successors de M. Ramírez 
y C., 1882, p. 159-160. (Consultable al 
Dipòsit Digital de la UAB). 
*Extracte d’una extensa conferència pro-
nunciada a Breda pel president de l’entitat 
excursionista “Associació d’Excursions 
Catalana” (precursora del “Centre Excursi-
onista de Catalunya”), on es reivindicaven 
els valors del massís del Montseny, es 
denunciaven algunes actuacions i es for-
mulaven propostes de millora (alguna de 
qüestionable) de sorprenent actualitat.  

El futur de la terrissa de breda 
segons Ramon Arabía

Nota: L’assistència als actes és lliure, però pel que fa al dinar demanem fer inscripció prèvia i abonar 
un tiquet de 10 €. Es recomana aparcar els vehicles a l’entorn del Centre Cívic.



Per a més informació i inscripcions:
www.selvatans.cat
ces@selvatans.cat
aclaselva.cultura@gencat.cat
Tel. 972 84 21 46

Organitzen: Col·laboren:


